
       

Nieuwsbrief December 2021 

Voorwoord 

Wederom een jaar dat voorbij gaat. Een jaar dat toch ook weer in zijn greep werd gehouden door de 

pandemie. Dit jaar zijn de maatregelen voor onze buitensport gelukkig minder strikt geweest zodat 

we opnieuw ten volle hebben kunnen genieten van het water, de ontspanning, de rust, maar zeker 

ook het sportieve.  

2021 is het jaar dat we heel wat nieuwe jeugdzeilers hebben aangetrokken, de zaterdagtrainingen 

blijken een schot in de roos te zijn. De jonge zeilertjes laten zich dan ook opmerken in de 

wedstrijduitslagen. Zeilclub Sirocco draagt daardoor dus nu niet enkel het label van scholingsclub 

maar sinds kort hebben we ook het label van jeugdtrainingsclub verkregen van WWSV.  

 

 
In 2022 willen we ook, naast de begeleiding van jeugdzeilers, inzetten op de andere mensen die 

graag leren zeilen. We merken aan de ouders van onze jeugdzeilers dat het ook voor hen kriebelt om 

zich ook op het water te begeven, hier willen we een aanbod kunnen bieden en dit zijn we verder 

aan het uitwerken. 

Les in begeleiding met de motorboot heeft dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Als de maatregelen 

versoepelen willen we aan de geïnteresseerde leden in het voorjaar een initiatie geven met daarna 

een praktische test zodat de bewaking tijdens de open clubdagen kan gebeuren op basis van een 

beurtrol.   

2022 heeft dus weer wat nieuws in petto, maar graag nemen we ook weer onze club BBQ op in de 

planning. We hopen dan ook om jullie vaak te kunnen treffen aan en op onze Paalse Plas. 

Hou het veilig, geniet van de feestdagen en tot aan de waterkant! 

G-watersportdag 
Naar jaarlijkse traditie was er ook de G-watersportdag, deze vond plaats op 18 september. 

We konden ook dit jaar, als club, bijdragen om zo’n 50 mensen een leuke tijd te laten beleven. Dit 

event gaat echt over het aanbrengen van een glimlach op het gezicht van deze mensen, om de 

beleving intens te maken hebben we natuurlijk helpers nodig. We hopen volgend jaar verder op jullie 

ondersteuning te kunnen rekenen. 

 

 

 

 



Optisail 2021 
Het regelmatigheidscriterium op de Limburgse plassen heeft dit jaar opnieuw plaatsgevonden. Op 19 

september konden wij een manche in Paal organiseren, de uitslag hiervan vind je op een volgende 

pagina. De afsluitende wedstrijd van dit criterium ging dit jaar op 10 oktober in Kelchteren door, deze 

had wat te kampen met weinig wind, maar dat kon de pret niet bederven voor onze jonge zeilers. 

Sirocco domineerde ook dit seizoen het hele circuit en kaapte zowaar alle trofeeën weg.  

Proficiat aan al onze deelnemers! Volgend jaar gaan we met een nog grotere vloot op pad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag Optisail 2021  

Optimisten     Juniors  

 Alexander  1e    Simon  1e  

 Gijs  2e    Karel 2e  

 Camiel  3e     Tijs 3e  

 Nette  4e     Stef 4e  

 Lucas O. 5e    Eppe 9e  

 Lucas C.  6e     Arthur  12e  

 Jakke  7e  

 

Deze prestaties zijn ook niet onopgemerkt gebleven door de Gemeente Beringen. We mochten dit 

toffe kaartje ontvangen van onze schepen van Sport, Tijs Lemmens. 

 

 

  



Nieuwe leden 
Na de zeilkampen zijn er weer nieuwe leden toegetreden tot onze club. 

Siebrecht Heemskerk uit Diest (links) en Wout Deleersnyder (midden) uit 

Meerhout zeilen op zaterdag mee in optimist. 

 

De familie Amelrijckx – Breugelmans heeft zich ook aangesloten. Liesbeth en Jo, varen samen met 

hun zoon Lander met hun 420 en Jasper zeilt mee tijdens de zaterdagtrainingen. 

 

Ons ledenaantal is dit jaar fors toegenomen, we hebben 26 nieuwe namen mogen doorgeven aan 

WWSV, dit brengt ons totaal ledenaantal op 83 personen. 

Aankoop nieuwe boten 
We hebben 3 mooie occasie SailQube optimisten aangekocht. Deze polyethyleen optimisten zullen 

ingezet worden tijdens de zeilkampen, zo hebben we vanaf nu 8 kunststof optimisten per kamp om 

in te zetten. Deze 3 nieuwere boten zetten we ook in tijdens de zaterdagtraining als tussenstap van 

onze witte polyethyleen boten naar onze polyester boten.  

 

Zaterdagtrainingen 
De laatste zaterdagtraining van het jaar is afgelopen zaterdag doorgegaan, we starten terug op 8 

januari. Het doel van de zaterdagtrainingen is om onze jonge zeilers technisch en tactisch bij te 

schaven zodat ze kunnen deelnemen aan regionale/recreatieve wedstrijden of zelfs een trapje hoger.  

Met de deelnemers en hun ouders zal een sessie georganiseerd worden om de agenda te overlopen 

en te polsen naar de interesses en het verdere engagement. We blijven ook in 2022 grotendeels 

werken met 2 groepen om iedereen op het juiste niveau te kunnen begeleiden. 



Nieuw cijferslot  
Het blijft een heel gedoe met de sleutels van de botenparking om de toegang 

te voorzien voor nieuwe leden en het terugvorderen van sleutels bij leden 

die de club verlaten hebben. Daarom gaan we een cijferslot plaatsen. De 

code hiervan zal, net zoals de code van het klavier van de loods, jaarlijks 

aangepast worden. Zo kunnen enkel betalende leden toegang krijgen tot 

onze parking en dienen er geen sleutels meer bijgemaakt te worden. 

 

Wel willen we vragen om zeker bij het verlaten van de terreinen om de 

botenparking slotvast achter te laten. Op 14 november stond de poort nog 

open zonder dat er iemand aanwezig was, bedankt aan Eric om het weer 

slotvast achter te laten! 

Tegemoetkoming mutualiteit/personenbelasting 

Fiscaal attest 

Als organisator van sportkampen kan de club ouders van deelnemende kinderen helpen besparen 

door een fiscaal attest uit te reiken. Hierdoor kunnen ouders vaak een deel van de kosten (45%) 

recupereren via hun belastingaangifte. Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, 

daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen.  

Er zijn nochtans enkele voorwaarden die moeten vervuld worden: 

1) Uitgaven werden gedaan voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap 

tot 21 jaar (leeftijd nog niet hebben bereikt op het moment van het sportkamp); 

2) De belastingplichtige moet zelf een beroepsinkomen genieten; 

3) Het kind moet ten laste zijn van de belastingplichtige; 

4) Vzw Zeilclub Sirocco is erkend (als opvang) door de Stad Beringen; 

5) De echtheid van de uitgaven wordt bevestigd door een attest dat door de club wordt bezorgd 

aan de aanvrager.  

 

Voor het afleveren van een fiscaal attest door de vzw Zeilclub Sirocco volstaat het een email te 

zenden naar zeilclubsirocco@gmail.com met opgave van de namen van de deelnemer aan het kamp 

en de belastingplichtige. 

 

Tussenkomst mutualiteit 

Sommige mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de kosten van een sportactiviteit (o.a. zeilen). 

De formulieren voor deze tussenkomst dienen door de aanvrager bij de mutualiteit opgevraagd en 

vooraf ingevuld te worden. Onze club is een erkende sportvereniging en zal ingediende 

aanvraagformulieren ondertekend terugbezorgen aan de aanvrager. 

 

Formulieren voor tussenkomst kunnen aan de club bezorgd worden via email naar 

zeilclubsirocco@gmail.com of door ze in de brievenbus van het clublokaal aan de Paalse Plas achter 

te laten. 

Verlenging lidmaatschappen 
In januari zullen jullie een overzicht toegestuurd krijgen met daarin de, door de club bekende, 

gegevens en een inschrijvingsformulier. Gelieve deze gegevens goed na te kijken en correcties door 

te geven.  

Op basis van jullie inschrijving zullen de lidkaarten vanuit WWSV doorgemaild worden. De bedragen 

zullen niet aangepast worden en blijven dus op het peil van 2021.  



Zeilclub Sirocco op verplaatsing 
Onze leden trekken er ook graag op uit, hieronder een overzicht van hun activiteiten. Als er nog 

leden zijn die graag hun resultaten delen kunnen deze doormailen zodat we dit ook kunnen 

opnemen, verder staan we ook altijd open om mooie foto’s van jullie recreatieve zeiltochten op te 

nemen in onze nieuwsbrieven.  

OBK OK-Jol 11-12/9 te Antwerpen 

Steven J : 7e  12-9-12-5-10-7 

Fréderic : 14e 5-12-15-15-18-4  

Michiel : 25e 26-23-18-22-26-DNF 

 

Optisail 19/9 te Paal 

Optimist 

 Alexander: 1e  1-1-1-1 

 Gijs: 2e  3-2-4-2 

 Camiel : 3e 5-3-2-3 

 Nette : 4e 2-4-DNS-DNS 

 Lucas C. : 5e 6-6-3-4 

 Jakke : 6e 4-5-DNS-DNS 

Juniors 

 Simon : 1e 1-3-1-1 

 Karel : 3e 2-1-3-2  

 Arthur : 4e 4-4-4-4 

 

 

Nebelwelle 2021 (Finn) 9-10/10 te Güstrow (Duitsland) 

Björn : 16e  14-DNF-15-14-15 

 

Optisail 10/10 te Kelchteren 

Optimist 

 Alexander: 1e  2-1-1 

 Nette: 2e 1-2-2 

 Camiel : 3e 3-3-3 

 Gijs : 4e 4-4-4 

Juniors 

 Karel : 3e 1-5-5 

 Stef : 5e 6-4-4 

 Eppe : 7e 5-6-6 

 

 

Autumn OK Regatta 23-24/10 te Plate Taille 

Steven J : 1e  5-1-1-1-2-1 

Michiel : 2e 7-2-4-4-1-2  

Fréderic : 3e 1-3-2-3-6-4 

 

 

Speculoosrace (OK) 14/11 te Antwerpen 

Fréderic : 2e 2-3-2-2-1  

Michiel : 4e 3-4-4-4-4 

 

 



Te koop  
Binnen onze club zijn er ook enkele boten te koop, indien er interesse is in een van de onderstaande 

boten kunnen we de contactgegevens van de verkopers doormailen op eenvoudig verzoek. 

420, 470, OK-jol, Optimist 

Heb je zelf ook wat te koop, stuur ons dan een advertentie door, dan kunnen we deze in onze 

nieuwsbrief opnemen. 

Agenda 2022 
Volgende data mogen reeds genoteerd worden in jullie agenda’s : 

Optisail Kelchteren  24/4/22 

Optisail Schulen  15/5/22 

Optisail Paal  26/6/22 

4u van de Paalse Plas  8/8/2022 

OLK NLM  20-21/8/22 

Afvaart van de Maas 27/8/22 

Optisail NLM  28/8/22 

Optisail Maasmechelen 11/9/22 

Optisail Zutendaal 9/10/22 

 

 

   

 

   


